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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pertumbuhan dan persaingan dunia bisnis dewasa ini mengharuskan 

perusahaan untuk memandang jauh ke depan guna mengantisipasi berbagai 

kemungkinan yang dapat mempengaruhi perkembangan perusahaan. Setiap 

perusahaan mempunyai tujuan yang akan dicapai, baik berupa laba yang 

maksimal, kelangsungan hidup, maupun menciptakan kesejahteraan anggota 

masyarakat. Pengaruh lingkungan dan perkembangan suatu perusahaan yang 

semakin kompleks mengakibatkan tugas manajemen puncak dalam mencapai 

tujuan perusahaan semakin sulit. Kondisi ini menuntut manajemen perusahaan 

untuk dapat mengelola sumber daya yang dimilikinya dengan lebih efektif dan 

efisien serta dapat menghasilkan keputusan yang menunjang terhadap pencapaian 

tujuan perusahaan. 

Perusahaan menurut kegiatan operasi pada umumnya dapat dibedakan 

menjadi perusahaan manufaktur, perusahaan dagang, dan perusahaan jasa. 

Tanggung jawab pada masing-masing kegiatan operasi perusahaan pun berbeda-

beda. Pada perusahaan dengan skala middle-up, rentang tanggung jawab dari 

seorang manajer unit pertanggungjawaban akan semakin besar, hal ini disebabkan 

karena semakin besar skala perusahaan, maka berpengaruh pada jumlah karyawan 

dan ruang lingkup kegiatan operasi perusahaan semakin besar pula. Demikian 

pula sebaliknya, perusahaan dengan skala kecil maka rentang tanggung jawab 
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manajer juga lebih sedikit karena jumlah karyawan dan ruang lingkup kegiatan 

operasinya relatif kecil. 

PT. Dirgantara Indonesia (Persero) merupakan salah satu perusahaan 

manufaktur di bidang penerbangan di Asia yang berpengalaman dan 

berkompetensi dalam rancang bangun, pengembangan dan manufactruring 

pesawat terbang. Kini, PT. Dirgantara Indonesia telah berhasil sebagai industri 

manufaktur dan memiliki diversifikasi produk. Tidak hanya di bidang pesawat 

terbang, tetapi juga dalam bidang lain, seperti teknologi informasi telekomunikasi, 

otomotif, maritim, militer, otomasi dan kontrol, turbin industri, teknologi simulasi 

dan engineering services. 

PT. Dirgantara Indonesia yang bergerak dalam pembuatan pesawat terbang 

sejak 1967, saat ini sedang mengalami kesulitan keuangan yang diakibatkan 

penjualan pesawat tidak memenuhi target. 

Berikut adalah laporan rencana dan realisasi penjualan bersih PT. 

Dirgantara Indonesia tahun 2008-2012: 

Tabel 1.1 

Laporan Rencana dan Realisasi Penjualan PT. Dirgantara Indonesia 

Tahun 2008-2012 

(Disajikan dalam Juta Rupiah) 
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 (Sumber: Data Penjualan dari Divisi Akuntansi  PT. Dirgantara Indonesia) 

Penjualan PT. Dirgantara Indonesia pada 2008 sebesar Rp 

557.471.000.000 hanya memenuhi 45,12% dari rencana yang di anggarkan. Pada 

tahun 2009, PT. Dirgantara Indonesia melakukan penjualan sebesar Rp 

525.425.000.000, mengalami penurunan sebanyak 5,75% dari penjualan tahun 

sebelumnya dan hanya memenuhi target sebanyak 55,64% dari yang 

dianggarakan. Pada tahun 2010, kegiatan penjualan mengalami kenaikan yang 

sangat signifikan yaitu sebesar 105,85% dari tahun sebelumnya dan tingkat 

pencapaiannya juga meningkat menjadi 83,60%. Pada tahun 2011, kegiatan 

penjualan yang dilakukan sebesar Rp 1.155.502.000.000 mengalami kenaikan 

sebanyak 6,83% dari tahun 2010, tetapi pencapaiannya mengalami penurunan 

hanya menjadi 63,68%. Pada tahun 2012 penjualan PT. Dirgantara Indonesia 

sebesar Rp 2.741.894.000.000 kembali mengalami kenaikan yang sangat 

signifikan yaitu sebanyak 137,29% dan tingkat pencapaiannya sebanyak 98,5%. 

Mengingat pentingnya kegiatan penjualan dan tingginya tingkat 

persaingan yang terjadi di dunia usaha, maka sangat perlu bagi perusahaan untuk 

dapat melakukan pengendalian penjualan. Dengan adanya pengendalian penjualan 

maka dapat meningkatkan efektivitas penjualan. Sehubungan dengan hal itu, 

peran akuntasi pun semakin dibutuhkan terutama untuk menilai kinerja manajer 

TAHUN RENCANA REALISASI
PENCAPAIAN 

(%)

KENAIKAN/PENURUNAN 

PENJUALAN (%)

2008 1,235,491 557,471    45.12 -

2009 944,366    525,425    55.64 -5.75

2010 1,293,783 1,081,597  83.60 105.85

2011 1,814,407 1,155,502  63.68 6.83

2012 2,783,698 2,741,894  98.50 137.29
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perusahaan yaitu dengan adanya alat bantu bagi manajemen yang dikenal dengan 

informasi akuntansi pertanggungjawaban (Responsibility Accounting 

Information). Penerapan akuntansi pertanggungjawaban adalah untuk dapat 

mengendalikan kegiatan penjualan agar hasil dari penjualan tersebut dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Adanya persaingan mendorong pihak manajemen perusahaan untuk siap 

menghadapi persaingan agar apa yang ditawarkan tetap disukai oleh konsumen 

dan bertahan di pasar dengan jumlah besar demi kelangsungan hidup perusahaan 

itu sendiri dan dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan. Dengan demikian 

sasaran dapat tercapai, yaitu memperoleh penjualan yang telah ditargetkan 

sebelumnya dengan berusaha meningkatkan volume penjualan yang merupakan 

alat ukur keberhasilan pengelolaan oleh pihak manajemen. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menyusun 

skripsi dengan judul “Peranan Pemanfaatan Akuntansi Pertanggungjawaban 

dalam Menunjang Efektivitas Penjualan”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, penulis 

mengidentifikasi permasalahan tersebut sebagai berikut: 

1. Apakah peranan dan pemanfaatan akuntansi pertanggungjawaban 

pada PT. Dirgantara Indonesia (Persero) sudah memadai. 

2. Apakah efektivitas penjualan pada PT. Dirgantara Indonesia (Persero) 

sudah efektif. 
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3. Seberapa besar pengaruh pemanfaatan akuntansi pertanggungjawaban 

terhadap efektivitas penjualan pada PT. Dirgantara Indonesia 

(Persero). 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah: 

1. Untuk mengetahui penerapan dan pemanfaatan akuntansi 

pertanggungjawaban pada PT. Dirgantara Indonesia (Persero). 

2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penjualan pada PT. Dirgantara 

Indonesia (Persero). 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dan pemanfaatan 

akuntansi pertanggungjawaban terhadap efektivitas penjualan pada 

PT. Dirgantara Indonesia (Persero). 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi: 

1. Penulis 

Sebagai bahan studi perbandingan secara teori yang didapatkan 

selama di perkuliahan dengan kesesuaian data yang ada, yaitu menguji 

variabel independen (variabel X) peranan pemanfaatan akuntansi 

pertanggungjawaban dengan variabel dependen (variabel Y), yaitu 

efektivitas penjualan. 

2. Pihak Perusahaan 

Sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan 

perusahaan untuk mengambil keputusan dalam pengendalian biaya 
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penjualan, peningkatan efektivitas penjualan dan pencapaian target 

yang telah dianggarakan sesuai dengan realisasinya dimasa yang akan 

datang. 

3. Pihak Lain yang Berkepentingan 

Yang dapat digunakan sebagai bahan informasi serta dapat digunakan 

untuk menambah pengetahuan, wawasan dan pemahaman terbatas 

mengenai judul yang ditulis. 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini yang dijadikan tempat penelitian oleh 

penulis adalah PT. Dirgantara Indonesia (Persero) yang berlokasi di Jl. Pajajaran 

No. 154. Sedangkan penelitian dimulai pada bulan Juni 2014 sampai dengan 

Agustus 2014. 

 


